
UMOWA TAXI (przejazdy bezgotówkowe dla firm)

Zawarta w Krakowie, dnia...................pomiędzy :
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. Zwanym dalej Zleceniodawcą, 
a CAB PL ul.B.Prusa 129, 33-300 Nowy Sącz Reprezentowanym przez: 
1....................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................. zwanym dalej 
Zleceniobiorcą następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad, na jakich Zleceniobiorca świadczyć będzie usługi 
przewozowe na rzecz Zleceniodawcy.

§ 2
1.Zakres przedmiotowy niniejszej umowy obejmuje:

▪ przewozy osobowe,
▪ kurierskie lub bagażowe na terenie całego kraju,
▪ inne usługi świadczone przez Zleceniobiorcę.

2.Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone będą przez przewoźników zrzeszonych w sieci 
Zleceniobiorcy.

Przed przystąpieniem do realizacji umowy na konto CAB PL  powinna wpłynąć ustalona kwota zwana zaliczką 
lub gwarancją która będzie zwrócona po zakończeniu czasu trwania umowy i wzajemnym rozliczeniu się stron.

§ 3

1.     Usługi objęte zakresem przedmiotowym niniejszej umowy, określonym w § 2 pkt 1 świadczone 
będą przez Zleceniodawcę w oparciu o każdorazowe zlecenia Zleceniodawcy.
2.     Zlecenia na poszczególne przewozy przyjmowane będą przez Zleceniobiorcę telefonicznie, pod 
numerem telefonu +48 504325888.
3.      W przypadku przewozów nietypowych, Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać zlecenia usługi 
z wyprzedzeniem umożliwiającym terminową jej realizację przez Zleceniobiorcę.

§ 4

1.   Rozliczenie za wykonanie usługi następować będzie w oparciu o cennik usług przewozowych            
aktualnie stosowany przez Zleceniobiorcę, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
2.    Zmiana cennika o którym mowa w pkt 1, w związku ze zmianą wysokości stawek za usługi 
przewozowe, stosowanych przez Zleceniobiorcę dokonana raz w roku – nie wymaga zmiany umowy.
3.    Strony ustalają następujące zasady rozliczania niniejszej umowy:

a)     Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy wskazaną przez niego ilość ponumerowanych kart   
klienta, (Gold lub Silver) których wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.
b)     Odbiór kart klienta od Zleceniobiorcy dokonany będzie za pokwitowaniem ich odbioru przez 
Zleceniodawcę z odnotowaniem wydanych numerów kart.
c) Zleceniobiorca zapewnia bezgotówkowe świadczenie usług objętych zakresem 
przedmiotowym niniejszej umowy na rzecz Klientów legitymujących się kartą Zleceniodawcy.

d) Podstawę rozliczania między stronami stanowić będą rachunki kredytowe wystawione przez 
przewoźników sieci Zleceniobiorcy, zawierające cenę usługi.



e)      Po zakończeniu każdego kursu Klient przekazuje przewoźnikowi kartę klienta w celu dokonania 
stosownych wpisów na rachunku.
f)       Po czytelnym podpisaniu rachunku przez Klienta, przewoźnik Zleceniobiorcy zatrzymuje oryginał 
rachunku, a kopię wydaje Klientowi.

4.         Faktury wystawione przez CAB PL dotyczyć będą okresu od 1 do ostatniego dnia każdego 
miesiąca rozliczeniowego.
5.          Wysokość należności z tytułu świadczonych przez Zleceniobiorcę usług ustalana będzie na 
podstawie zbiorczego zestawienia rachunków indywidualnych przewoźników Zleceniobiorcy.
6.       Zapłata należności, o której mowa w pkt 5 następować będzie przelewem na konto bankowe 
CAB PL 12 1020 3453 0000 8502 0211 1128 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
7.        W przypadku nieterminowej zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe oraz wstrzymane będzie 
wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy do momentu uregulowania 
należności.
8.         Zleceniodawca gwarantuje Zleceniobiorcy uiszczanie należności zgodnie z wystawionymi 
fakturami.
9.         Kwestionowanie wysokości rachunku nie stanowi podstawy odmowy zapłaty przez 
Zleceniodawcę za wykonaną usługę. Ewentualne roszczenia Zleceniobiorca będzie kierował oddzielnie 
na piśmie na adres Zleceniobiorcy.

§ 5

1.     Karty klienta o których mowa w § 4 pkt 3 stanowią własność Zleceniobiorcy.
2.     Przekazane Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę karty klienta Zleceniodawca rozprowadza wg 
własnego uznania.
3.      Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zapewnia imienne karty.
4.      Skutki utraty ( w tym zgubienia lub kradzieży ) przekazanych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę 
– kart klienta obciążają Zleceniodawcę.
5.      W przypadku utraty karty klienta, Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie Zleceniobiorcę, w celu jej unieważnienia.
6.      Koszt wydania Karty pokrywa Zleceniodawca w momencie jej odbioru.

§ 6

Umowę niniejszą zawiera się na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej 
umowy z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne właściwe dla 
siedziby Zleceniobiorcy.

§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

...............................................................           ...............................................................
Podpis zleceniodawcy                                                                 Podpis zleceniobiorcy


